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Ahoj kamarádi ! 

     Je to k neuvěření, ale je tu červen a na dosah je vysvědčení, 

konec školního roku a velké prázdniny!!  V červnu nás ještě čekají 

písemky, závěrečná klasifikace, třídní výlety a pak zasloužený 

odpočinek.  

     Přeji všem žákům, pedagogům i ostatním čtenářům zasloužený 

prázdninový odpočinek.                                                 V. Šiková 

 

 

PRANOSTIKY NA ČERVEN 

1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.  

6. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. 

8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape.  

12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

13. Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

21. Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se 

24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.  

24. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.  

27. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.  

29. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.  

29. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně 

hub.  

 



CIZÍ JAZYKY PRO ŽIVOT 

Od prosince 2014 na naší škole působí rodilá mluvčí z Nigérie. Přijíždí 

každou středu a vyučuje pravidelně hodiny angličtiny ve 4., 6., 7., 8. a 

9. třídě. Občas zajde do hodin angličtiny i v ostatních třídách. 

S dětmi si povídá o základních tématech jako je rodina, záliby, 

oblečení a jídlo, ale i o aktuálních tématech jako jsou Vánoce, 

Velikonoce nebo Apríl. Děti se dozví o zvycích v Nigérii a mohou je 

porovnat s našimi tradicemi. Ve vyšších ročnících rodilá mluvčí 

procvičuje s dětmi rozhovory, které mohou uplatnit v běžných 

situacích v zahraničí. Děti například nakupují v obchodě jídlo čí 

oblečení, nebo si objednávají jídlo v restauraci. 

Zpočátku bylo pro děti obtížné porozumět přízvuku rodilé mluvčí. Po 

pár hodinách však bylo jasně vidět, že si zvykly a rozumějí mnohem 

lépe. To je přesně zkušenost, kterou tento projekt má dětem přinést. 

Děti si umí poradit s různými přízvuky angličtiny a ztratí ostych 

mluvit s cizincem.                                                               Jana Kohoutová 

 

 
 

 



VELIKONOCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 
Školní družina si připravila pro děti během velikonočních prázdnin program, který 

se skládal z dopoledne plného soutěží a vyrábění. Celý den byl zakončen opékáním 

vuřtů.                                                                             Alena Poppová 

 
 

 



APRÍLOVÝ TÝDEN 
 

Pondělí 20.4. Kloboukové pondělí 

Úterý 21.4. Kravatové úterý 

Středa 22.4. Obrýlená středa 

Čtvrtek 23.4. Pyžamový čtvrtek 

 

Hodnocení tříd:  

1. místo: 3. třída 

2. místo: 6. třída 

3. místo: 1. a 10. třída 

4. místo: 2. třída 

5. místo: 8. třída 

 

 
 

3. třída – KRAVATOVÝ DEN 

 



JARO PATŘÍ SPORTU 
     Již tradičně se na jaře konají v naší škole sportovní turnaje. Pro 2. stupeň se 

konaly turnaje  21. dubna 2015 ve vybíjené děvčat a 23. dubna 2015 florbal 

chlapců.  V obou turnajích vyhráli deváťáci. V současné době probíhá i turnaj ve 

fotbale pro 1. stupeň. 

 
 

 



Projektový den – DEN  ZEMĚ – 24. dubna 2015 

 
V pátek 24.4.2015 se uskutečnil projektový den. Byl zaměřen na 

ochranu a poznávání přírody kolem nás. Žáci si mohli vybrat 

z dvanácti aktivit.  

1. Ruční výroba papíru 

2. Zvířátka z pohádek s návštěvou ZOO Plzeň 

3. Světová roční období, návštěva ZOO Plzeň 

4. Příšovská Homolka 

5. Beseda o myslivosti 

6. Prozkoumání „Chotíkovského kaňonu“ 

7. Malesický statek 

8. Krkavec – příroda kolem nás 

9. Sylván a Kilometrovka s poznáním Kopeckého pramenu 

10. Sigmondova stezka 

11. Návštěva ZOO Plzeň se zaměřením na poznávání savců 

12. Obnovitelné zdroje energie – Techmánie 

 

 

MALESICKÝ STATEK 

Na statek v Malesicích šlo 14 dětí společně s  p. učitelkou 

Mondekovou.  Viděli jsme, jak to vypadá na statku, jaké tam mají 

stroje, techniku pro práci na poli, zvířata (býky a prasata). 
                                                                                  (Eva Hanzlíková) 

 

SIGMONDOVA STEZKA 

V 7 hodin se naše skupina sešla před školou. Odtud jsme pokračovali 

autobusem do Plzně a na stezku. Procházka po Sigmondově stezce, 

která vede kolem Boleveckých rybníků, byla zajímavá. Paní učitelka 

Černá, vedoucí naší skupiny, nám rozdala papíry s otázkami  a naším 

úkolem bylo najít na informačních tabulích odpovědi. Po vyplnění listů 

jsme se stavěli na Šídlovském ranči, kde jsme chvilku poseděli. Pak 

jsme pokračovali na autobusovou zastávku a odtud odjeli do školy.  
                                                                                                              (Veronika Vosmíková) 

 

 

 



ZOO 

Do plzeňské zoo se vypravil celý autobus, ve kterém byly tři skupiny 

dětí se svými průvodkyněmi – učitelkami Pankrácovou, Simetovou a 

Pritzlovou a Řežábovou. Páťáci se shodli, že se jim nejvíce líbila 

mláďata lemurů. 

 

PŘÍŠOVSKÁ SOPKA HOMOLKA 

V pátek 24. 4. jsme měli projektový den. Já jsem se přihlásil do 

skupiny D. Cílem naší výpravy byla příšovská sopka Homolka. 

Šli jsme pěšky tam i zpět, asi 8 km. Počasí se vydařilo, bylo slunečno a 

teplo. Na Homolce jsme hledali zkameněliny. Potom jsme šli do Olší. 

Olše je název lesního hřiště v Příšově. Zde jsme si opékali buřty, 

vypracovávali pracovní listy a hráli na honěnou. Pak jsme šli opět do 

školy.                                                                     (Václav Žemlička) 

 

 

Můj projektový den 

V den, kdy byl ve škole projektový den, jsem byla nemocná. Měla jsem 

zápal plic. Musela jsem brát antibiotika a ležet v posteli. Místo toho, 

abych se  svou skupinou šla do zoo, byla jsem doma a koukala se na 

televizi. Moc mě mrzelo, že jsem se projektového dne nemohla 

zúčastnit.                                                                                       (Tereza Korčákovoá) 

 

KILOMETROVKA 

Skupina tvořená převážně devátou třídou se z Chotíkova vydala 

směrem ke Globusu. Odtud jsme šli na Sylván, pak jsme pokračovali 

do prostor nemocnice Privamed, kde jsme si přečetli zajímavosti o 

Kopeckého pramenu. Překvapilo nás, že zde chtěli zřídit lázně. Pak 

jsme pokračovali Kilometrovkou až do centra Plzně. 

 

 

 

 

 

 



Na příšovské sopce 

 
 

 
Výroba ručního papíru – další foto na stránkách školy 



BESIP 
 

Dne 7.5. 2015 se žáci naší školy zúčastnili okresní dopravní soutěže 

mladých cyklistů ve Vejprnicích. 

 Soutěž je rozdělena podle věku dětí. 

 I. kategorie -  Šípek Filip            II. kategorie - Pajer Jan 

                       Drábek Jan                                   Landa Kryštof 

                       Křikavová Šárka                            Šůsová Zuzana 

                       Krystlová Yvona                            Krepindlová Michaela 

 

 Soutěž se skládá z testu z pravidel silničního provozu, jízdy 

zručnosti, jízdy na DDH a poskytování první pomoci. 

A jak jsme si vedli? 

 

  

 Naše družstvo I. kategorie získalo první místo a postupuje do 

krajského finále. První dívkou z I. kategorie je Šárka Křikavová.  

Ve II.kategorii se umístili naši žáci na druhém místě a první dívkou 

II. kategorie je Zuzana Šůsová. 

 

 
 

 

 



CHOTÍKOVSKÁ ŠLÁPOTA a JARMARK 
22. května 2015 proběhly na naší škole dvě akce, na které jsme se 

dlouho připravovali. 

Program zahájila p. ředitelka, pak následovaly básničky, školní hymna 

a taneční vystoupení žáků 9. třídy.  

Přes 160 turistů se zúčastnilo čtyřkilometrového pochodu v okolí 

Chotíkova tématicky zaměřeného na cestu kolem světa. Zároveň si 

mohli návštěvníci koupit výrobky žáků na Jarmarku. Na závěr jsme 

společně poseděli při opékání vuřtů. 

 

 

 
Na pochodu 

 

 

 

 



 
PŘÍPRAVA JARMARKU 

 

 

VTIPY NA ZÁVĚR 
Tati, kde jsou Krkonoše? 

"Já nevím, máma pořád něco uklízí!" 

 

Pane doktore, žena odjela do lázní, nechala mi tu syna. Starám se o 

něj, chodím s ním na procházky, koupu ho, přesto se mi ztrácí před 

očima, zhubnul už o šest kilo. 

"To je velmi zajímavé. A čím ho krmíte?" 

"Proboha - na to jsem zapomněl!" 

 

Malý synek se ptá otce: 

"Proč je Tichý oceán tichý?" 

Tatínek se zlobí: 



"Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?" 

"Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře? 


